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                       Κατερίνη, 22 Ιανουαρίου 2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Ηχηρό μήνυμα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας έστειλε ο 

Πρόεδρος Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

Τιμήθηκαν ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Καράογλου και ο Δήμαρχος 

Κατερίνης κ. Χιονίδης για τη συμβολή τους στο θεσμό της Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης 

Πιερίας 

Με την παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, Προξενικών αρχών, βουλευτών, 

εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετών, διευθυντών και στελεχών 

οργανισμών, ενώσεων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, συλλόγων και σωματείων καθώς και πλήθος 

επιχειρηματιών πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιανουαρίου, η κοπή 

της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Πιερίας.  

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας 

 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Πιερίας με την καθιερωμένη 

ομιλία του αναδεικνύοντας τα ζητήματα που 

ταλανίζουν την επιχειρηματικότητα.  

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου αφού ευχαρίστησε 

τους παρευρισκόμενους για την παρουσία 

τους, ευχήθηκε το 2014 να είναι έτος εξόδου 

από την κρίση και ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος 

δεν παρέλειψε να ευχηθεί στην Κυβέρνηση 

«καλή θητεία» στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εκφράζοντας την πεποίθηση «η Ελληνική Προεδρία θα κατορθώσει μέσα σ’ 



αυτή τη δύσκολη συγκυρία να αποκαταστήσει τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας μας 

προσδίδοντας κύρος στη δημόσια εικόνα της, ώστε να κερδίσει και πάλι την 

εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών των άλλων χωρών προς στους Έλληνες 

επιχειρηματίες». 

 

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηχριστοδούλου τόνισε ότι παρά τις όποιες ελπίδες για έξοδο από 

την κρίση, «πολλοί επιχειρηματίες, και δικαίως, διατηρούν τις αμφιβολίες τους 

απέναντι στις προβλέψεις περί ανάκαμψης της χώρας, όταν γνωρίζουν από πρώτο 

χέρι ότι το 2013 συμπληρώθηκε ένας εξαετής κύκλος κρίσης, με οικονομικούς δείκτες, 

που παρά την όποια βελτίωσή τους, ακόμη αργούν να αποτυπωθούν σε θετικά 

πρόσημα στην καθημερινότητά μας. Με απλά λόγια; Για 6
η
 συνεχή χρόνια οι 

ελληνικές επιχειρήσεις αγωνίζονται για να μη βάλουν λουκέτο. Η ανελέητη λιτότητα, 

οι φοροεπιδρομές, η ανομβρία στις πωλήσεις, η ανυπαρξία διοχέτευσης ρευστότητας 

από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η κατακόρυφη αύξηση των λουκέτων 

επιχειρήσεων, και η αλματώδης άνοδος της ανεργίας  ήταν μερικά από τα κύρια 

χαρακτηριστικά της χρονιάς που αποχαιρετούμε. Είναι γεγονός ότι η ελληνική 

επιχειρηματικότητα παραμένει τρομαγμένη μπροστά στο ασταθές και αφιλόξενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας. Οι φορολογικές και όχι μόνο επιβαρύνσεις 

αλλάζουν μέρα με τη μέρα καθιστώντας ως «επικίνδυνη αποστολή» την κάθε 

απόπειρα προγραμματισμού και επιχειρηματικού πλάνου».  

 

Αναφερόμενος στην πορεία των επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, όπως προκύπτει 

σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων των Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι 

«μέχρι σήμερα έβαλαν λουκέτο τουλάχιστον 100.000 επιχειρήσεις. Σ’ αυτές δεν 

καταμετρούνται οι επιχειρήσεις που είναι ουσιαστικά ανενεργές αλλά για διάφορους 

λόγους δεν έχουν προχωρήσει στη διαγραφή τους. Η θετική όμως είδηση προέρχεται 

από το νομό μας. Η Πιερία, όπως προκύπτει από τα μητρώα μας, αποτελεί εξαίρεση 

έχοντας θετικό ισοζύγιο στην εξαετία. Και αυτό γιατί υπάρχει στην περιοχή 

τουριστική δραστηριότητα. Η Πιερία, λοιπόν, εμφανίζει θετικό πρόσημο κατά 62 

επιχειρήσεις έχοντας 4.222 εγγραφές και 4.160 διαγραφές».  

 

Ολοκληρώνοντας ο κ. Χατζηχριστοδούλου αναφέρθηκε στον επιμελητηριακό θεσμό, 

υπογραμμίζοντας πως για δεκαετίες υπηρετεί τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, την 

τοπική οικονομία και ανάπτυξη, γι’ αυτό και η αναβάθμιση των επιμελητηρίων είναι 

μονόδρομος: «Σήμερα οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερο από 

ποτέ στήριξη και τα Επιμελητήρια γίνονται πιο αναγκαία από ποτέ. Τα Επιμελητήρια 

καλούνται να παίξουν ένα σημαντικότατο και νευραλγικό ρόλο και για το σκοπό αυτό 

χρειάζεται να εξελιχθούν σε μοντέρνα, άρτια εξοπλισμένα και ισχυρά κέντρα 

εκπροσώπησης, παροχής υπηρεσιών και οικονομικής ανάπτυξης. Από την επιτυχία 

και την ταχύτητα της αναδιάρθρωσής τους εξαρτάται σ’ ένα μεγάλο ποσοστό η 

οικονομική ευημερία της χώρας».  

 



Θόδωρος Καράογλου, Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης 

Σε απολογισμό των προσπαθειών της 

κυβέρνησης για τη διασφάλιση της 

παραμονής της χώρας στην ευρωζώνη 

προχώρησε, κατά τη σύντομη ομιλία του, ο 

Υπουργός  Μακεδονίας Θράκης: «Το 2012 

ήταν η χρονιά που η Κυβέρνηση εξασφάλισε 

την πολιτική και οικονομική σταθερότητα, 

ενώ το 2013, το οποίο χαρακτήρισε ως 

χρονιά του πρωτογενούς πλεονάσματος 

μετά από 32 χρόνια, ξεκίνησαν 

μεταρρυθμίσεις με στόχο να αλλάξει η λογική της ήσσονος προσπάθειας και της 

δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας». Ο Υπουργός εκτίμησε ότι το 2014 θα είναι 

καλύτερη χρονιά, κάτι που, όπως ανέφερε, «πιστοποιείται και από τα μηνύματα της 

οικονομίας». 

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα αποτελέσματα υποβολής επενδυτικών σχεδίων 

στη Βόρεια Ελλάδα, που παρουσίασε στα ΜΜΕ την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και 

στις ανησυχίες που προκλήθηκαν στην Πιερία υπογραμμίζοντας ότι μέχρι τα τέλη του 

2013 δόθηκε προτεραιότητα σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ για 

τον 7
ο
 κύκλο, που λήγει τον Απρίλιο του 2014, θα υπάρξει σύντομα ενδιαφέρον.  

Ο κ. Καράογλου ολοκληρώνοντας σημείωσε ότι «αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να 

ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί τότε μπορούμε να πετύχουμε θαύματα», και 

κατέληξε λέγοντας πως «η Ελλάδα θα αφήσει πίσω της την κρίση και τα μνημόνια». 

Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος Κατερίνης  

«Οφείλουμε όλοι να στηρίζουμε την 

επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις. Θα 

συμφωνήσω με τον πρόεδρο ότι τα 

επιμελητήρια πρέπει να δυναμώσουν. Θα 

πρέπει ο καθένας να μάθει να κάνει τη 

δουλειά του και να μην κάνει το κράτος το 

επιμελητήριο και τον επιχειρηματία. Αυτή 

είναι η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 

τόνισε στο σύντομο χαιρετισμό του ο 

Δήμαρχος Κατερίνης κ. Σάββας Χιονίδης. 

Ο κ. Χιονίδης  τόνισε ότι «ο δήμος Κατερίνης στηρίζει κάθε προσπάθεια του 

επιμελητηρίου γιατί οφείλει να το κάνει, γιατί το επιμελητήριο κάνει συστηματική 

δουλειά σε όλα τα επίπεδα και αυτό γίνεται και εκτός Πιερίας. Ο δήμος συγχρόνως 

βοηθά στην ανάπτυξη έχοντας αυτή τη στιγμή έργα σε εξέλιξη που ξεπερνούν σε 



προϋπολογισμό τα 150 εκ., όπως είναι η περιφερειακή οδός και μια σειρά άλλα έργα 

που δίνουν και δουλειά και ενίσχυση στην ταλαιπωρημένη μικροεπιχειρηματικότητα 

της περιοχής μας». Ολοκληρώνοντας ο Δήμαρχος ευχήθηκε «αυτή η χρονιά να μην 

έχει καθόλου γκρίζο, να έχει περισσότερο χρώμα, αισιοδοξία, περισσότερες 

συνεργασίες. Όλοι μαζί να προχωρήσουμε επειδή το οφείλουμε στον τόπο και στα 

παιδιά μας».  

Χαιρετισμοί 

 

Την εκδήλωση, επίσης χαιρέτισαν ο Βουλευτής ΝΔ Πιερίας κ. Δημήτρης Χριστογιάννης 

ο οποίος ευχήθηκε «να υπάρχει ενότητα για το καλό της πατρίδας» καθώς και ο νέος 

Διευθυντής του καταστήματος της Eurobank στην Κατερίνη κ. Παναγιώτης Πλας, ο 

ποίος τόνισε πως προσανατολισμός της διοίκησης της τράπεζας είναι το τρίπτυχο της 

εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Σημειώνεται, ότι η 

Eurobank ήταν χορηγός της εκδήλωσης.   

Τιμητικές Πλακέτες 

 

Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Πιερίας τίμησε τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης κ. 

Θόδωρο Καράογλου και τον Δήμαρχο Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη για την «καθοριστική 

συμβολή τους στην επιτυχία του θεσμού της Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας – 

Κεντρικής Μακεδονίας και τη γενικότερη συνεισφορά τους στη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας και του επιμελητηριακού θεσμού». 



Παρουσίες 

 

Τέλος, μεταξύ άλλων, την εκδήλωση τίμησαν 

με την παρουσία τους, ο εκπρόσωπος της 

Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παύλος που 

τέλεσε και το μυστήριο του αγιασμού της 

πίτας, ο Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ, ο Υπουργός 

Μακεδονίας – Θράκης κ. Θόδωρος 

Καράογλου, ο Γενικός Πρόξενος της Σερβίας 

κ. Sinisa Pavic, ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος 

της Φιλανδίας κ. Marko Suomalainen, ο 

Βουλευτής ΝΔ Πιερίας κ. Δημήτρης Χριστογιάννης, ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Σάββας 

Χιονίδης, ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού κ. Βαγγέλης Πολύζος, ο Στρατηγός του 

Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ιωάννης Καραλιάς, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πιερίας κ. 

Μαντζούκας, ο  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας  κ. Νίκος Ουσουλτζόγλου, 

εκπρόσωποι κομμάτων, Πρόεδροι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι δήμων της 

Πιερίας, Διευθυντές και Πρόεδροι Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών, Ενώσεων, 

Δημόσιων Φορέων και ΝΠΔΔ, Πρόεδροι και μέλη Ομοσπονδιών, Ενώσεων, Συλλόγων 

και Σωματείων καθώς και πρώην και νυν μέλη διοικητικών συμβουλίων του 

Επιμελητηρίου.  


